
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске академске студије 
Назив предмета Историја српске правне и политичке мисли 
Наставник (за предавања) Проф. др Небојша Ранђеловић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

  
Унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање академских 
способности за даља истраживања у области правне и политичке мисли у Србији 
(од настанка српске државе до данас). Заокруживање знања из области историје 
државе и права, теорије државе и права и филозофије права и могућност да се 
применом историјскоправног метода сагледају правци развоја српског права. 

 
Исход 
предмета 

  
Савладавањем студијског програма из Историје српске правне и политике мисли на 
докторским студијама на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:  
1) разуме генезу српске правне и политичке мисли 
2) буде способан да адекватне примере доведе у везу са тадашњим 
државноправним одликама Србије 
3) буде способан да критички посматра развој српске правне и политичке 
мисли у контексту државноправних околности. 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Политичка и правна мисао српске средњовековне државе. Српска политичка и 
правна мисао од средњег века до обнављања српске државе у XIX веку и до 
стварања заједничке државе Јужних Словена. Политичка и правна мисао Срба у 
Краљевини СХС и Краљевини Југославији. Политичка и правна мисао Срба у 
Војводини. Нове политичке идеје.  

 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 5      1   

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања 
Индивидуалне консултације 
Групе за дискусију 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-30 писмени испит   

практична настава   усмени испит  0-100 
колоквијуми       
семинари  0-20     
Списак тема по недељама 
1      Политичка и правна мисао српске 

средњовековне државе 
 
 

  

2     Српска политичка и правна мисао 
од средњег века до обнављања 
српске државе у XIX веку  
 

  

3      Политичка и правна мисао државе   



Првог српског устанка  
 
 

4     Политичка и правна мисао 
уставобранитељске Србије 
 

  

5     Политичка и правна мисао од 
Светоандрејске скупштине до 
Намесничког устава 
 

  

6     Политичка и правна мисао Срба у 
Војводини 
 

  

7     Српска политичка и правна мисао 
ван Србије у другој половини XIX 
века  
 

  

8     Уставни програми политичких 
странака у Србији у XIX веку 
 

  

9     Крај XIX века и политичка и правна 
мисаo у Србији  
 

  

10      Политичка и правна мисао у Срба 
од почетка XX века до 1941. године  
 
 

  

11      Нове политичке идеје  
 

  

12      Нови приступ правној науци  
 
 

  

13     Политичка и правна мисао у 
Краљевини СХС  
 
 

  

14        
Политичка и правна мисао у 
Краљевини Југославији 

  

15     Обнављање   
 


